Spoštovani občani KS Podnanos
Pretekli sta dve leti, od izvolitve sveta KS Podnanos v tem sestavu. Prvo
ustanovno sejo je imel svet KS Podnanos 18.12.2018.
Na polovici mandata je tudi primeren čas, da se ozremo nazaj in pogledamo
rezultate našega dela, volivci pa naj sami ocenijo ali smo izpolnili njihova
pričakovanja.
V začetku mandata je svet KS sprejel Investicijski načrt za mandatno obdobje
2019 – 2023. Realizacija je bila odvisna predvsem od finančnih zmožnosti, ki
nam jih omogoča občina in nekatere najemnine.
Finance za pokopališče se vodijo ločeno in strogo namensko.
Za priključitev dvorane na čistilno napravo, za obnovo fasade kulturnega doma
Janka Premrla Vojka in obnovo čakalnice je bilo pridobljeno sofinanciranje
Pošte, Mercatorja in Zavarovalnice za cca 10.000 eur. Opažena je bila tudi
velika pripravljenost krajanov za pomoč in udeležbo pri nekaterih akcijah KS.
Seznam vseh dogodkov je narejen ločeno v prilogi.
Sodelovanje v skupini sveta KS ni bilo vedno enostavno. Izkazalo se je, da so bili
pritiski za nekatere premočni, zato je prišlo do odstopov, vsi pa so bili iz osebnih
razlogov. Zaradi premajhnega števila preostalih svetnikov, bo verjetno že v
januarju 2021 prišlo do nadomestnih volitev v svet KS.
Res si želim in upam, da pridobimo nove kvalitetne sodelavce z znanjem in voljo
narediti kaj dobrega za KS Podnanos. Vsi lepo vabljeni k sodelovanju.
Skupina nekaj deset podpisanih krajanov je spisala in podpisala na občino
zahtevo, da se zaustavi projekt Občine za obnovo trga v Podnanosu.
Če se je nekdo podpisal pod peticijo je prav, da za njegovo stališče vedo vsi, zato
objavljamo dokument v celoti.
Kako bizarno in nizkotno so se avtorji spustili, se vidi, ko v dokumentu navajajo
neresnice in se spustijo celo na žaljivo, osebno raven.
Podrobno si preberite priložen dokument in jasno boste videli koliko neresnic
vsebuje, iz seznama podpisanih pa je jasno tudi, čigave interese zasleduje.

Podrobnejši podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani KS Podnanos.
Na seji občinskega sveta Vipava, 17. dec. 2020, prisotna svetnika iz naše KS,
nista glasovala za potrditev proračuna 2021 in s tem posledično izrazila
nasprotovanje obnovi trga in odklonilno stališče za financiranje projekta. Torej
nista podprla sklepov sveta KS Podnanos in načrtovanih investicij v letu 2021,
ampak glasovala po osebnem stališču.
Ozrimo se raje v prihodnost.
Kot sem že dejal, nas čakajo kmalu nadomestne volitve članov sveta KS.
In upam, da bo:
Kmalu stekel projekt prenove trga,
Ureditev parkiranja na trgu ob cerkvi, ker je res veliko pritožb zaradi
»nametanih« avtomobilov, ki ovirajo ljudi na poti v cerkev.
Izgradnja pločnika Poreče – Podnanos,
Obnova stare mrliške vežice,
Pločnik od magistralne ceste proti Orehovici
Priključitev zaselkov Podboršt in Dobrava na ČN /odvisno od EU sredstev/
Ureditev spominske sobe Zdravljica in še kaj
Ob koncu leta in ob Božično Novoletnih praznikih v imenu KS in v svojem
imenu iskreno in prav vsem krajanom voščim veliko zdravja, sreče in uspehov.
Bodite zdravi.
Zahvaljujem se tudi mnogim, ki mi dajete spodbude za nadaljnje delo. Zaradi
vas vztrajam.

S R E Č N O !!!!

Franc Kopatin
Predsednik sveta KS Podnanos
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